
Przedmiotowy system oceniania z języka  niemieckiego 

w kl. 7 szkoły podstawowej 

 

KONTRAKT Z UCZNIAMI 

I Postanowienia ogólne: 

 

      1. Uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 

      2. Ocenie podlegają : wiedza i umiejętności oraz aktywność ucznia podczas lekcji.  

      3. Uczeń może otrzymać z języka niemieckiego następujące oceny: celujący, bardzo   

          dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający i niedostateczny.  

II. Skala ocen (zgodna z wewnątrzszkolnym systemem oceniania): 

  

  Ocena  Zakres %  

od  do  
ndst  0  14,5  

ndst+  15  22,5  

dop-  23  29,5  

dop  30  39,5  

dop+  40  44,5  

dst-  45  49,5  

dst  50  62,5  

dst+  63  69,5  

db-  70  74,5  

db  75  82,5  

db+  83  86,5  

bdb-  87  90,5  

bdb  91  99,5  

bdb+  100  100  

cel  Wiedza ponadprogramowa  

 

 

 

III Kryteria oceniania- zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zawartym w 

Statucie szkoły: 

1. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

a)  posiadł wiedzę umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej 

klasie,  

b) samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych szczebla 

wyższego niż szkolny. 

2. Ocenę bardzo dobą  (5) otrzymuje uczeń, który: 

a)  opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych  programem  

nauczania w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

c) samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 



nauczania, 

d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych 

sytuacjach. 

3. Ocenę dobrą  (4) otrzymuje uczeń, który: 

a)  opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności  określone  programem  

nauczania w danej klasie,  

b) poprawnie stosuje  zdobyte  wiadomości i  umiejętności 

c) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

4. Ocenę dostateczną  (3) otrzymuje uczeń, który: 

a)  opanował wiadomości i umiejętności  określone  programem  nauczania w 

danej klasie na poziomie minimalnych wymagań, 

b) wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.  

5. Ocenę dopuszczającą  (2) otrzymuje uczeń, który: 

a)  ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w 

ciągu dalszej nauki, 

b) wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności 

z pomocą nauczyciela. 

6. Ocenę niedostateczną  (1) otrzymuje uczeń, który: 

a)  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach 

programowych danego  przedmiotu a braki te uniemożliwiają mu dalsze 

zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,  

b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z 

pomocą nauczyciela.   

IV Zasady ogólne: 

1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: sprawdziany, testy, prace 

pisemne, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, zadania domowe, prace indywidualne 

lub grupowe.  

 

2. Terminy sprawdzianów wpisywane są do MOBIdziennika z tygodniowym 

wyprzedzeniem (nie może być ich więcej niż trzy w tygodniu, w ciągu jednego dnia 

nie więcej niż jedna, z pominięciem dni, w których odbywa się badanie osiągnięć 

edukacyjnych ucznia). Jednocześnie nauczyciel jest zobowiązany do omówienia ich 

zakresu.   

Termin oddania sprawdzianów- do dwóch tygodni.  

 

3. Kartkówki mogą, ale nie muszą być zapowiadane. Kartkówki ze słówek nie podlegają 

poprawie. Dopuszcza się możliwość poprawy kartkówek z zagadnień gramatycznych.  

 

 

4. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych jest zobowiązany do napisania 

go w ciągu dwóch tygodni od chwili powrotu do szkoły. W przeciwnym razie pisze go 

na pierwszych zajęciach po upływie dwutygodniowego terminu. 

 

5. Uczeń ma prawo poprawić pozytywną ocenę ze sprawdzianu / testu na ocenę wyższą w 

ciągu  2 tygodni od dnia otrzymania oceny. Uczeń pisze ją tylko raz.   

 

6. Uczeń, który ze sprawdzianu/testu otrzymał ocenę niedostateczną jest zobowiązany do 

jego poprawy w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania oceny. 

 



7. Przy poprawianiu sprawdzianów/testów w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają 

się. Obie oceny są wpisywane do MOBIdziennika. 

 

8. Ocenione sprawdziany/testy są udostępnione uczniowi do wglądu, omówione,                   

a następnie przechowywane przez nauczyciela do 31. sierpnia każdego roku szkolnego. 

 

9. Ocenione prace pisemne i projekty są rozdawane uczniom, a następnie omawiane 

podczas zajęć.  

 

10. Rodzice sprawdzone i ocenione prace pisemne mogą otrzymać do wglądu podczas 

konsultacji indywidualnych i zebrań z rodzicami. 

 

11. Sprawdziany, testy, kartkówki oceniane są według punktacji procentowej.  

 

12. Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest znakiem „+” odnotowanym w notatniku 

nauczyciela ( 5 znaków „+” składają się na ocenę bardzo dobrą), a 5 znaków ,,-’’ 

oznacza ocenę niedostateczną. 

 

13. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu 

semestru, z wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów/testów/ kartkówek. 

Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie 

do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, nieznajomość treści poprzedniej lekcji, 

brak uzupełnionej notatki czy brak materiałów do lekcji.  

 

14. Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach 

lekcyjnych i pracach domowych. W przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności 

termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem.   

 

15. Jeżeli uczeń zgłosi przed rozpoczęciem lekcji brak podręcznika, zeszytu, zeszytu 

ćwiczeń lub pracy domowej otrzymuje znak „-”. (5 znaków „-” składają się na ocenę 

niedostateczną). Jeżeli nauczyciel stwierdzi brak pracy domowej w trakcie zajęć, uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. Brak podręcznika lub zeszytu nigdy nie zwalnia 

ucznia z pracy na lekcji. 

 

16. Jeżeli uczeń nie uważa na lekcji i nie umie odpowiedzieć na pytanie nauczyciela 

otrzymuje znak „-”.  

 

17. Wobec uczniów posiadających opinie PPPP nauczyciel stosuje zalecenia zawarte             

w poszczególnych treściach opinii. 

 

18. Na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciel informuje uczniów o 

przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. O ocenie niedostatecznej z kolei uczeń jest 

informowany w formie ustnej na miesiąc przed klasyfikacją, a jego rodzice w formie 
pisemnej. 

 

19. Śródroczna ocena niedostateczna musi być poprawiona do 31. marca danego roku 

szkolnego. 

 

20. Przedmiotowy system oceniania oraz kryteria wymagań na poszczególne oceny są 

dostępne do wglądu u  nauczyciela przedmiotu. 

 

Opracowała: Magdalena Błaszczyk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: mgr Magdalena Błaszczyk 

 

 

 

 

 


